17 september Falköping

Resultat:

Agility, lydnad och rallylydnad
Vilken härlig och trevlig dag vi fick under årets
klubbmästerskap i agility, lydnad och rallylydnad! Precis
lagom varmt och inte en droppe regn. Aktivitetsgruppen i
Skaraborg anordnade tävlingarna detta år och gjorde det
med bravur! Vi höll till på Tomtens BK i Falköping, på deras
fina gräsplaner och trevliga klubbstuga.

Klubbmästare Agility

För att tävla om klubbmästartitlarna var 8 anmälda till
agility/hopp (varav 5 kom till start), 7 till lydnaden (alla
kom till start) och 12 till rallylydnaden (varav 11 kom till
start).

Resultat agility:
(I agility redovisas de sammanslagna resultaten från agility
och hopp)
1:a och klubbmästare
Susanne Andersson med RLD N SEVCH Lentigos Aiko,
0 fel, tid 38,66
2:a
Susanne Andersson med RLD N SEVCH Blossom,
20 fel, tid 76,60

Klubbmästare Lydnad

3:a
Lena Torstensson med SE U(U)CH Heddychlon Greta,
5 fel, tid 50,69 (hopp disk)
Domarens pris:
Lena Kruger med SE VCH Smörsoppens Glenlossie, med
motiveringen: ”Ett väl kämpande ekipage som visade stor
glädje på planen och i mål även om inte hela banan blev
gjord eller rätt. Bra jobbat! Och fortsätt med samma glädje
i framtiden.”

Resultat lydnad:

Klubbmästare Rallylydnad

1:a och klubbmästare
Susanne Andersson med LP I LP II SEVCH Freckles
Lappricks Papprica Zoya, 212 poäng.
2:a
Kristin Wendel med RLD N RLD F RLD A Wenanders
Breakfast In Bed, 188 poäng.
3:a
Lena Holm med Smörsoppens Dalwhinnie, 186 poäng.
Domarens pris:
Susanne Andersson med RLD N SEVCH Lentigos Aiko, med
motiveringen: ”Domarens favorit för dagen. Glatt o
trevligt, bra kontakt trots dålig hörsel.”

Stort tack till våra sponsorer som
bidrog med priser till våra KM.
Besök gärna deras sidor genom att
klicka på en logga nedan.

Resultat rallylydnad:
1:a och klubbmästare
Kristin Wendel med RLD N RLD F RLD A Wenanders
Breakfast In Bed, 83 poäng.
2:a
Anita Korvela med SE U(U)CH Welford´s Covent
Garden, 81 poäng.
3:a
Susanne Andersson med RLD N SEVCH Lentigos
Aiko, 77 poäng.
Domarens pris:
gick i rallylydnaden till två ekipage (domaren kunde inte
bestämma sig för vilket ekipage som skulle få priset). Den
första var Nina Korvela med Cookie, Covent Garden’s Annie
Get Your Gun med motiveringen:
”För sitt otroliga engagemang, fortsätter vara positiv
oavsett hur mycket bus hunden hittar på. Inte ett ont ord

på hela vägen trots stora utmaningar =) Stundtals såg vi
fantastisk kontakt o mycket fint fotgående. Fortsätt kämpa,
ni har potential.”
Och den andra var Anita Korvela med Konkke, SE VCH SE
U(U)CH Smörsoppens Ben Nevis med motiveringen: ”För
att ekipaget visade upp exakt det som rallyn står för.
Kontakt, glädje o samarbete. Otroligt fin runda, tydlig och
rättvis förare som gav sin hund de bästa av
förutsättningar.”

Ett stort grattis till alla klubbmästare och övriga som
kämpat väl!
WSSK:s styrelse sänder varma gratulationer till alla
klubbmästare och övriga tävlande samt riktar ett extra
stort tack till aktivitetsgruppen i Skaraborg som detta år
anordnade årets klubbmästerskap!
Domarna och övriga funktionärer ska naturligtvis också ha
ett stort tack!
Ett stort tack till våra sponsorer för alla fina priser!!!

